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Sote- ja maakuntauudistus

1. Vaalijalan lähtökohtia

2. Esivalmisteluvaihe

3. Vaalijalan palvelujen asemasta

4. Vaalijalan hallinnollisesta asemasta

5. Vaalijala ja valinnanvapausmalli

6. Vaalijalan vaihtoehto

7. Vaalijalan arvot
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Lähtökohtia 1/2

• Vaalijalan kotimaakunta on Etelä-Savo, koska 

sen kotipaikka on kuntayhtymän 

perussopimuksen mukaan Pieksämäki

• Palvelujen suurimmat ostajat järjestyksessä

– Pohjois-Savo

– Etelä-Savo 

– Keski-Suomi

– Pohjois-Karjala

– Lisäksi 7 muuta maakuntaa
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Lähtökohtia 2/2

• Itä-Suomen yhteistyöalueen (nyk. KYS erva) 

muodostavat neljä maakuntaa, jotka ovat 

Vaalijalan palvelujen suurimmat ostajat

• Yhteistyöalueen koordinointivastuu kuuluu 

Pohjois-Savolle, joka tulee sitä 

hallinnoimaan sopimusperustaisesti

• Yhteistyöalueen toimintaan tulee kuulumaan 

osaamis- ja tukikeskus (niitä 5 kpl Suomeen)
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Esivalmisteluvaihe 1.7.2016 – 1.7.2017

• Vaalijala osallistuu Pohjois-Savon ja Etelä-

Savon esivalmisteluun

– Maakunnissa erilaiset valmisteluprosessit

• Keski-Suomen soten esivalmisteluun pyritään 

myös mukaan

• Esivalmistelun käytännön työ edelleen 

käynnistymisvaiheessa maakunnissa samoin 

yhteistyöalueen valmistelu
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Vaalijalan palvelujen asemasta

• Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus kattaa 

vaativimman tason palvelut erityistä tukea 

tarvitseville henkilöille

• Maakuntien tulevat perhekeskukset kattavat 

erityistason palvelut kohderyhmälle

• Vaalijalta puuttuvat alan tieteelliset 

tutkimusresurssit, joka ovat Kuopion 

yliopistollisella sairaalalla -> tuleva osaamis- ja 

tukikeskus voi olla verkostomainen
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Vaalijalan hallinnollisesta asemasta 1/2

• Hallinnollisesti Vaalijala kuuluu Etelä-Savoon

• Osaamis- ja tukikeskus tulee olemaan Pohjois-

Savon hallinnossa

• Avopalveluja on Etelä-Savossa, Pohjois-

Savossa ja Keski-Suomessa

• Vaalijala palvelut osana maakuntien 

yhteistyösopimusta voisi olla ratkaisu

– Sopimuksen kesto 4 vuotta kerrallaan -> ei 

mahdollista pysyvää järjestelyä
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Vaalijalan hallinnollisesta asemasta 2/2

• Vaalijalan henkilöstön asema riippuu siitä 

pysyykö Vaalijalan toiminta kokonaisuutena vai 

hajautuuko se maakuntiin

– Uudistus takaa useissa siirtovaiheissa aseman 

vanhoina työntekijöinä 31.12.2020 asti

• Omaisuus ja velat voivat siirtyä Etelä-Savoon 

tai hajaantua maakunnille

– Valtakunnallinen tukipalveluyhtiö operoi maakuntien 

omaisuutta?
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Vaalijala ja valinnanvapaus

• Tulevan valinnanvapausmallin raja vaikuttaa 

Vaalijalan palvelujen asemaan 

• Mikäli sen palvelut jäävät valinnanvapauden 

ulkopuolelle, paikka löytyy maakunnan 

palvelulaitoksen osana

• Jos raja kulkee palvelujen sisällä, saattaa se 

hajauttaa toimintaa useisiin organisaatioihin
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Vaalijalan vaihtoehto

• Vaalijalan palvelutoiminnan kokonaisuuden ja 

omaisuuden hallinta sotessa on monimutkaista

• Vaalijalasta voitaisiin muodostaa yhtiö 

(konserni), jonka omistajina 1. vaiheessa 

jäsenkunnat ja 2. vaiheessa maakunnat

– Suurin osakkeenomistaja olisi Pohjois-Savo

– Henkilöstön asema yhtiössä selkeämpi

– Palvelujen kysyntä määrittäisi tulevaisuuden

– Perustamispäätös kevään 2017 yhtymäkokouksessa 
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Vaalijalan arvot

• Ymmärtäminen ja vuorovaikutus

– Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja 

ymmärtää, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Silloin 

kun puhetta ei ole, käytössä ovat puhetta korvaavat 

muut kommunikaatiokeinot

• Vastuullisuus

• Osaavuus

• Lisää tietoa: www.vaalijala.fi, 

www.facebook.com/vaalijala
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